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»ارسائيل« مشاركة في الحرب 
وتدعم السعودية 

عیة عیل تدخلها  ي تعتمدها السعودیة إلضفاء نوع من ال�ش
ما یه األسباب ال�ت

وعة من الناحیة القانونیة؟ ؟ هل هذه األسباب م�ش ي
ي الشأن الیم�ن

السافر �ن
عــيــة، طبعا   هي تــتــذرع بتدخل لــدعــم ومــســانــدت مــا يسىم بــالــرش

ً
الــســعــوديــة طبعا

هي تفعل ذلــك لــ�ي تتملص من المالحقة القضائية والقانونية بحيث اّن تدخلها 
ي  ي وهي تريد مستقباًل ان تقول ان�ن هوالعدوان، تدخلها سافر وعىل الشعب اليم�ن
ي الــيــمــن وهـــذه الحقيقة الحجة 

عــيــة �ن تــدخــلــت بــنــاء عــىل طــلــب مــن السلطة الــرش
عية فطلبت  لكنها ليست حقيقية عىل االطالق، ح�ت وان كانت السلطة فعال �ش
ها  ي فيه اىل السعودية اوغ�ي

التدخل عسكريا فانه ليست من حق السعودية ان تأ�ت
وتقصف وتدمر وتقتل.

ي السلك الــدوىلي 
هــذه جــرائــم حــرب وجــرائــم ضــد االنسانية وهــذه معاقب عليها �ن

ونحن ان شاءهللا ننترص عىل السعودية وسنقاضيها واذا لم نجد االنصاف بالتاكيد 
ي هــو يــعــرف الــطــريــق الـــذي يستطيع ان يفعله ابــنــاءه مــن االطــفــال  الــشــعــب الــيــمــ�ن
عــيــة وال قــانــونــيــة وانــمــا تــتــذرع  والــنــســاء والــشــعــوب، أي لــيــســت هـــذه االســـبـــاب �ش
ة يمكن ان تغطي   منها انه باستخدامها الوفرة المالية الكب�ي

ً
السعودية بها اعتقادا

عن الحقائق ويمكن ان تفلت من العقاب.

ي اليمن؟
ما یهي أهم التطورات الجارية �ن

ي الــوقــت الــراهــن هي الهدنة القائمة، هــذه الهدنة تــحــدث السيد 
أهــم الــتــطــورات �ن

ي انه اذا لم تؤدي اىل حل، اذا لم تؤدي اىل وقف العدوان، اذا لم تؤدي 
بدرالدين الحو�ث

اىل انسحاب، القوة االجنبية من االرض اليمنية فانها تعت�ب حالة تهدئة وهي حالة 
ي 

ي يرى ان االستمرار �ن خفض التصعيد وحالة الحرب التزال قائمة وان الشعب اليم�ن
ي تطرد العدوان. هذه الحالة دون جدوى فانه سيتخذ االجراءات ال�ت

برأيكم هل ستب�ت هذه الهدنة ؟ كم ستستغرق ؟
ي يسىع اىل وقــف الــعــدوان لكن هــذه الهدنة هي مرتبطة  صحيح ان الشعب اليم�ن
ي الــواليــات المتحدة  بــالــظــروف السعودية وظـــروف مــن يقف وراء السعودية يــعــ�ن
 ، ي ي الملف اليم�ن

ي اوكرانيا وتحتاج اىل الهدوء �ن
ي تواجه اآلن روسيا �ن األمريكية الــ�ت

. ي ي بمصلحة الشعب اليم�ن ولذلك هي لجأت اىل الهدنة وهي ال تع�ن

؟ ي
ماذا عن متابعة الملف االنسا�ن

ي لتحصل عىل المكاسب السياسية 
ي الملف االنسا�ن

الزالت دول العدوان تضغط �ن
ي ساحات 

وهي تريد من خالل ذلك اىل ان تصل اىل نتيجة عجزت ان تصل اليها �ن
ي والــمــجــاهــديــن وفـــرض  الـــمـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة وهي كـــر ارادة الــشــعــب الـــيـــمـــ�ن
ي الملف 

ي قـــال بــانــه اذا اســتــمــر الــلــعــب �ن
الــخــيــارات حـــ�ت الــســيــد عــبــدالــمــلــك الـــحـــو�ث

ي فان الخيارات مفتوحة.
االنسا�ن

ي سنوات هل توصل العدوان السعودي ألغراضه وأهدافه؟
بعد ثما�ن

لم يصل اىل اهدافه بل باللعكس فأن العدوان السعودي كرت هيبته ومرغ انفه 
ف اآلمن ودون المالحقة   انه يتم�ن الخروج المرش

ً
ي وهويدرك تماما ي الوحل اليم�ن

�ن
فها. ي اق�ت والمساءلة من تلك الجرائم ال�ت

؟  ي
كيف ترى مشهد المستقبل للشعب اليم�ن

ي الوقت الراهن مشهد صمود، مشهد، مشهد 
ي �ن المشهد السياسي للشعب اليم�ن

ي اليمن 
ي المستقبل ان شاءهللا سيكون مشهد �ن

الوحدة، وهذا المشهد هواساس �ن
وات  ــــ�ث ــــاذن هللا تــعــاىل الــيــمــن سيتمكن مـــن اســتــثــمــار الـ  و... وبـ

ً
 واقــتــصــاديــا

ً
ســيــاســيــا

. ي وتوظيف هذه الخدمات البناء الشعب اليم�ن

كيف تصور االوضاع االنسانية اليوم؟
االوضـــــــــــــاع االغـــــاثـــــيـــــة هي اوضـــــــــــاع مـــكـــشـــوفـــة 
ي تــحــصــل  ــعــــ�ن ان تـــكـــون اوضــــــــاع مــــتــــدهــــورة يــ
 ، ي ــــل الـــشـــعـــب الـــيـــمـــ�ن ــــاالت تـــدمـــر مــــن داخــ حــ
ي ال يهمه  هذا العدوان اليهمه الشعب اليم�ن

ي واليهمه فقط إال  الجوع للشعب اليم�ن
تحقيق اهدافه.

جرائم حرب وجرائم ضد 
االنسانية وهي  معاقب عليها

الوضع االقتصادي واالغاثي 
والصحي في اليمن   
معاناة فوق التصور

في حوار خاص لـ»الوفاق« مع عبدالرحمن مرغم:  في حوار خاص لـ»الوفاق« مع حمود األهنومي:

  : في حوار خاص لـ»الوفاق« مع عبدالرحمن المختار

؟ ي
ي تواجه الشعب اليم�ن

ما یهي اهم المشاكل والتحديات ال�ت
اليوم فان اهم تحدي هو طرد االحتالل من كل ش�ب من اليمن، وقد طرح هذا االمر 
ن اذهبوا  ن واألمريكي�ي ي قوله للسعودي�ي

عند التفاوض، السيد عبدالملك الــحــو�ث
 عن اليمن، ح�ت سقطرى، ح�ت كل المنطقة، يجب ان تخرجوا منها، هذا هو 

ً
بعيدا

 عندنا ُطموح حيث نعت�ب انه يمثل 
ً
ي عرصنا وطرد االحتالل، أيضا

التحدي االبرز �ن
ي اال وهو بناء اليمن، البناء القوي، المقتدر،  تحدي ونحن نستجيب بشكل ايجا�ب
ان المس�ي  ي القضية الط�ي

 �ن
ً
ة جــدا  قطعنا خطوات كب�ي

ً
، طبعا

ً
، عسكريا

ً
اقتصاديا

والــصــواريــــــخ البالستية والــصــواريــــــخ، فضاًل من هللا سبحانه وتعاىل اصبح لنا قوة 
ي هذا جانب، تهابها السعودية وأمريكا. 

 �ن
ً
ة جدا كب�ي

 
ً
. هــذا أيضا

ً
ي مناطق بعيدة جــدا

ي االمـــارات و�ن
ب �ن كما تعلمون تمكنا من ان نــرصن

ي تنهض باالقتصاد  يستلزم البناء االقــتــصــادي، بناء المؤسسات االقتصادية الــ�ت
، وهــذا تحدي  ي

ح�ت نعتمد عىل ذاتنا، هناك عمل عىل الزراعة، واالقتصاد الــذا�ت
ي هذا جانب.

، واالستجابة قائمة والنجاحات جيدة �ن كب�ي

ي اليمن اليوم؟
كيف االوضاع االنسانية واالغاثية والصحية �ن

 بسبب 
ً
ة جـــدا ي والــصــ�ي اىل حــد مــا فــيــه مــعــانــاة كــبــ�ي

الــوضــع االقــتــصــادي واالغـــــا�ث
الحصار والــعــدوان والقصف وتــدمــ�ي المستشفيات، تدم�ي المرافق الحكومية، 
 
ً
، نــحــاول التغلب شيئا

ً
 فشيئا

ً
، لكن نحن نتغلب عليها، شيئا

ً
هــنــاك مــعــانــاة جـــدا

 بفضل من هللا وبعون من هللا، بص�ب وثبات، واليوم نحن افضل مما سبق، 
ً
فشيئا

الـــيـــوم بــعــد ثــمــان ســـنـــوات مـــن الـــعـــدوان افــضــل مـــن الــســنــة االوىل والــســنــة الــثــانــيــة 
والسنة الثالثة، فبالتوكل عــىل هللا وبالتوحد والــتــمــاســك، نستطيع ان نجتاز كل 

هذه االشياء.

 النــــدالع الــحــرب الــمــفــروضــة عیل 
ً
 هــامــا

ً
مــمــا الشـــك ان الصهاينة تعلب دورا

اليمن، أين تقف »ارسائيل« اآلن؟
اذا كانت أمريكا هي العقل للعدوان عىل اليمن فا�ائيل هي القلب النابض لهذا 
ان، وبــالــتــجــســس  ــالـــطـــ�ي ي هــــذه الــمــعــركــة، مــشــاركــة بـ

الــــعــــدوان، ا�ائـــيـــل تـــشـــارك �ن
، بــأن  ن ف مـــرتـــ�ي ــــ�ت ي تـــديـــر، الــكــونــغــرس األمـــريـــ�ي اعـ ــــ�ت وبــالــمــعــلــومــات، أمــريــكــا هي الـ
 لهم دور. هم الذين يحركون 

ً
 هم أيضا

ً
ي العدوان، الصهاينة طبعا

أمريكا مشاركة �ن
ي هــو مــن يحرك األمــريــكــان، أمريكا هي الـــذراع للصهيونية 

ي الصهيو�ن أمريكا، الــلــو�ب
العالمية فمما الشــك فيه ونحن نــدرك هــذا، نــدرك طبيعة الــرصاع، ان هــذا رصاع 
مــع هـــؤالء الــيــهــود، هــم الــمــعــتــدون، والــنــصــارى األمــريــكــان هــم مــن جــــاءوا يعتدون 
وكــم اال  ي كتابه الكريم لن يــرصن

علينا، وهللا عزوجل وعدنا بالنرص، الن هللا قــال �ن
كوا" فندرك  أذى، وقال "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أ�ش
ان طبيعة الــرصاع هي عىل هــذا االســاس، ان هــؤالء معتدون، يعتدون باعتبارهم 
ن ألمتنا هم يعتدون عىل بلدنا، واّن السعودية   تاريخي�ي

ً
يهودا ونصاراي وخصوما

ن كل هم هؤالء مجرد ايادي تنفذ العدوان لكن العدو  واالمارات والمرتزقة اليمني�ي
المدبر أمريكا، القلب النابض ا�ائيل.

ما هو دور الشعوب والدول االسالمية بالنسبة لليمن؟
ي تتبع مع أمريكا  طبعا الشعوب االسالمية والعربية مكبلة باألنظمة الحاكمة الــ�ت
ة. التضامن، ايصال المظلومية  لكن يمكن للشعوب أن تقوم بأعمال وأشياء كث�ي
ات، المساعدة، بأي نوع من  اىل العالم، االعــالم، المواجهة، التظاهرات، المس�ي
ي عــرص االعـــالم المفتوح والفضاء المفتوح 

انـــواع المساعدة يمكن ان يعملوها �ن
ي هذا جانب، هناك اصوات جيدة 

ي �ن للتواصل. كما يمكن ان يساعد الشعب اليم�ن
ي الثمر 

ي ُتــأ�ت ق، فهذه يجب ان تتوسع بالدائرة ح�ت ي المغرب والمرش
هنا وهناك �ن

االك�ب والنتيجة االفضل. 

هـــل تــــرى أن الــــعــــدوان الـــســـعـــودي وصــــل اىل تــحــقــيــق االغـــــــراض واالهــــــداف 
المتوقعة؟ 

ف انه لم يحقق أي هدف، وكان  العدوان السعودي فشل من اول سنة، فهويع�ت
، اآلن ثمان سنوات داخلون  ي شهرين بالحد الكث�ي

يعمل عىل ان يحتل صنعاء �ن
ي الـــحـــدود، صــحــيــح ان 

عــىل الــســنــة الــتــاســعــة، وهــولــم يــحــقــق شــيــئــا، نــحــن ال زلــنــا �ن
ي يخرج منها  ية ال�ت ة البرش المحتل احتل مناطق رخوة، مناطق ساحلية لكن الك�ث
ــــزال حــــرة وتــنــعــم بـــاالســـتـــقـــرار وهــــدوء  الـــمـــجـــاهـــدون التــ
ــــن والـــقـــوة جـــيـــدة، هـــذا يــشــكــل الــكــابــوس عىل  واألمـ
ف انه لم يحقق أي هدف وأنه  العدو، العدو يع�ت
 العودة اىل المفاوضات نحن 

ّ
ال مجال امامه ال

وطنا وإمالءاتنا. اليوم من نمىلي عىل العدو �ش

ما أهم التطورات بشأن اليمن؟
. منذ عــام 2015 عندما كان  ن لقد وصلنا اىل مرحلة المبادرة، وأن تكون بيد اليمني�ي
بون اليمن بكل المراحل،  العدوان من قبل القوات المعادية األمريكية وأتباعها يرصن
ان الــمــســ�ي والـــصـــواريـــــــخ  ي ســنــوات تمكن الــيــمــن مــن اســتــخــدام الـــطـــ�ي

لــكــن بــعــد ثـــمـــا�ن
ي  ي اوجعت العدو وارغمته عىل ان يتنازل وان يتفاوض مع الشعب اليم�ن البالستية ال�ت
ي 

ي ترفض ان يكون الملف االنسا�ن والقيادة اليمنية. اآلن الورقة بيد القيادة اليمنية ال�ت
. بالمقابل  ي وعة وحقوق اساسية للشعب اليم�ن ضمن التفاوضات بكونها حكومة مرش
 
ً
، وهذا عدوان سافر وغ�ي صحيح. ويدور الحوار حاليا ي

هم يقايضوننا بالملف االنسا�ن
ي المفاوضات حول هذه القضية. هناك قضايا اساسية طرحتها قيادة الثورة متمثلة 

�ن
ها خطوط حمراء واعلنها  ، أن ال تنازل عنها واعت�ب ي

بالسيد عبدالملك بدرالدين الحو�ث
ي خــطــاب رســـىمي امـــام الــعــالــم. وكـــان مــحــورهــا اســتــقــالل اليمن وعـــدم الــخــضــوع ألي 

�ن
 عن التفاوضات، وان يتم 

ً
ي بعيدا

ها، وأن يكون الملف االنسا�ن ضغوط خارجية وغ�ي
ي الشمال والجنوب وبكل المناطق باعتباره حق 

ي الدولة �ن
رصف مرتبات جميع موظ�ن

. وهم يحاولون التملص والتهرب من هذه  ي مكتسب وحق من مــوارد الشعب اليم�ن
االستحقاقات ولكن القيادة تهدد بحيث انه يرضخ لهذه المطالب.

برأيكم هل تمت المفاوضات و هل هناك استمرار للهدنة؟
 اذا تم االتفاق عىل 

ّ
ليست هناك هدنة، ترفض القيادة السعودية الهدنة، باعتبار ال

ي وحل العدوان عىل اليمن واصبح 
وط فلذلك العدوان السعودي غارق �ن هذه الرش

ي 
 عىل ماء الوجه، ولكن ان يخرج منترص او�ن

ً
ي ويحاول الخروج منه حفاظا

مأزق حقي�ت
ي الحرب، لكنه 

 �ن
ً
نفس الوقت يريد ان يخرج من عدوانه كأنه طرف محايد وليس طرفا

ي نفس الوقت اىل 
ي موقف صعب و�ن

طرف اساسي وهومن أعلن الحرب وبالتاىلي و�ن
وط الحقيقية وهي خطوط حمراء اليمكن تنازل عنها، النه   الرش

ّ
حد اآلن لن يرضخ ال

يره  ي ت�ب
ي و�ن ي اتخاذ القرار إزاء اليم�ن

النظام السعودي تعود ان هنالك نظام يتبع له، �ن
، وكان قراراته  ي

لهذه المسائل. فكان أن واجه قوة مباركة بقيادة السيد بدرالدين الحو�ث
واحدة منذ 2015 اىل اليوم وهي اهداف واحدة وواضحة اىل المأل، وهم ال يتنازلون 
ة امامهم كقوة صامدة ومستعدة ان  ن  انها مم�ي

ّ
وط اوهذه المطالب ال عن هذه الرش

تخوض المعركة اىل ما ال نهاية من أجل هذه األهداف.  

ــاع االقــتــصــاديــة والــصــحــيــة واألمــنــيــة  ــ ــ ــــرون االوضـ ــام، كــيــف تـ ــ الـــيـــوم بــشــكــل عـ
ي اليمن؟

والعسكرية �ن
ي وقد  ي اليمن االنــجــاز األمـــ�ن

ي حققت واســتــعــادت القيادة �ن بالنسبة للمجال األمـــ�ن
ي أنظمة أمنية مستعدة للقضاء عىل  ي المراحل السابقة يع�ن

تحققت االنــجــازات �ن
الجماعات االرهابية والقضاء عىل التطرف وعىل الخاليا النائمة، كذلك اثبت اليمن 
نجاح غــ�ي عــادي بسبب روحيات الجهاد لمسؤوليه. أمــا من الناحية االقتصادية، 
 مــفــروض عــىل الشعب 

ً
ي الــحــصــار، فهناك حــصــار كــبــ�ي جـــدا

ي يــعــا�ن فالشعب الــيــمــ�ن
 ،

ً
، أيضا وتوقف توزيــــع المرتبات، لذا أصبح الوضع االقتصادي صعب جدا ي اليم�ن

كذلك دخول السفن يخضع اىل التوقيف والتفتيش ولمدد طويلة جدا. هذا يؤدي 
ي النهاية 

اكــم �ن ئ من ناحية الــرســوم عليها وهــذا الــ�ت ي الــمــوا�ن
اكــم عند وقوفها �ن اىل الــ�ت

ئ للغاية وهــم يعملون عىل تجويــــع الشعب  صعب جــدا. فالوضع االقتصادي ســ�ي
ي المجال العسكري لجأوا اىل سياسة 

ي ويعملون عىل افقاره. وعندها فشلوا �ن اليم�ن
ي 

. هناك �ن ي المجال االقــتــصــادي وايــضــا طــال ذلــك، المجال االجــتــمــاعي
التجويــــع �ن

المجال االجتماعي حرب ناعمة مفتوحة ع�ب منظمات، ع�ب تدخالت. 

ي هذه الحرب؟
ما هودور الصهاينة �ن

للصهاينة دورهـــم اســـاسي ومــركــزي، الــعــدوان كــان عــدوانــا أمريكيا صهيونيا باالصل، 
ي الحرب وتقف وتدعم السعودية وهي رصحــت بصورة غ�ي 

ا�ائــيــل هي مشاركة �ن
ة أك�ث من مرة حول هذا الكالم، واول من ندد عند نزوح انصارهللا اىل باب المندب  مبا�ش
، وحذر من وجود انصارهللا عىل باب المندب،  ي

من حضور ذلك، هو الكيان الصهيو�ن
 منفذين. ايضا 

ّ
، وما اولئك ال ي

وهنا نالحظ اّن العجلة تدار بواسطة االمري�ي والصهيو�ن
اعالن الحرب لم يكن إال من واشنطن اصال، وتم اعالنها ع�ب وزير الخارجية السعودية 

وع. ي دفاع مرش
ي النهاية هم من بدأ الحرب ونحن �ن

من واشنطن و�ن

ما هودور االعالم المقاوم بالنسبة للحرب اليمنية؟
ي  ة جدا يع�ن اعالم المقاوم يبذل جهدا كب�ي جدا والسبب ان هناك هالة اعالمية كب�ي
ة جدا ولها انتشار واسع، كانت تقلب الحقائق  من القنوات العربية وامكانياتها الكث�ي
ي قلب 

ي هــذا المؤتمر وأيـــدوا أنها كانت تعمل �ن
ن �ن  كما تكرم االخـــوة المشارك�ي

ً
تماما

الحقائق. ألنهم فعال يقلبون الحقائق ويزورون الوقائع بشكل مشوه وفاضح.
ي الداخىلي واالعــالم المقاوم بصورة عامة عىل ايضاح الفكرة  ويعمل االعالم الوط�ن
وايضاح الصورة اىل العالم وبعد ثمان سنوات بدأ العالم يفهم ان هذه الثورة هي ثورة 
شعب، وان هذه المقاومة كان من الصعب ان تفهمها بسبب االعــالم وتضليل ان 
ي بصموده  هذه ثورة ايمانية، وكانوا يشوهون عىل العالم الحقائق، لكن الشعب اليم�ن

استعاد إثبات الحقائق.

ي حققتها اللجان 
ي المظلوم الذي سطر ملحمة بصموده االنتصارات ال�ت

 ضد الشعب اليم�ن
ً
شهدت اليمن خالل األعوام الـ8 الماضية عدوانا

الشعبية والجيش.
ي اليمن إلتقت صحيفة الوفاق كاًل من عضو اللجنة الثورية العليا الدكتور عبدالرحمن المختار واالستاذ الجامعي 

لبحث آخر التطورات �ن
. عبدالرحمن مرغم والباحث والكاتب السياسي حمود األهنومي

وفيما يیلي نص الحوار:

الوفاق/ خاص
حميد مهدوي راد


